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Perquè SOM FONTPINEDA?
SOM FONTPINEDA neix del clamor veïnal per una manera diferent de fer les coses, que resolgui aquelles
mancances de Fontpineda, que aposti per la transparència, per la seguretat, per la qualitat de vida i del
nostre entorn, per l’ampliació i millora dels serveis que ens mereixem. Volem recuperar Fontpineda i el seu
esperit fundacional de “Bosc Residencial de Barcelona”, aconseguint totes aquelles ﬁtes que ens
proposem entre totes i tots. Volem un projecte integral i comú que ens orienti en la presa de decisions amb
l’objectiu de recuperar l’esplendor que Fontpineda va tenir ja fa molts anys. Volem carrers cohesionats,
moderns i de qualitat. Volem serveis del segle XXI, volem una millor qualitat de vida i volem que el nostre
patrimoni sigui valorat com es correspondria. Volem frenar la degradació i impulsar Fontpineda.

Què ens diferencia d’altres opcions?
Impuls i iniciativa, participació veïnal, efectivitat, transparència, qualitat, grups de treball, projecció a curt,
mig i llarg termini, veracitat, professionalitat, projecte integral. Els partits del poble no s’han preocupat
mai per Fontpineda. I aquell que ho havia de fer, ha perdut tota representativitat. Sense projecte de futur,
fent reparacions a dit i sense criteri, oblidant-se descaradament dels veïns tres anys i mig i únicament
activant-se en períodes electorals. No és això el que ens mereixem i necessitem un canvi.
SOM FONTPINEDA és el canvi, i entre totes i tots serem molt mes forts a l’Ajuntament.
VOLEM DEIXAR MOLT CLAR QUE SOM FONTPINEDA ES UN PARTIT ÚNICAMENT DE I PER
FONTPINEDA. Aquestes eleccions municipals no van d’ideologia. No van d’esquerres ni dretes, ni de cap
altre context polític, per molt actual que sigui. Aquestes eleccions votem municipi, votem serveis, votem
qualitat del nostre entorn, votem proximitat. Cap partit polític defensarà Fontpineda com nosaltres.
SOM FONTPINEDA és un partit democràticament nou, modern, transparent, que promou la participació
de tots els veïns i veïnes, obert, plural, integrador i multidisciplinari.

Es bo que hi hagi dos partits a Fontpineda?
Full informatiu innauguració Urbanització
Fontpineda any 1968

No és la situació ideal, però sí és la millor quan el partit hegemònic deixa de representar als veïns i veïnes
de Fontpineda i es converteix amb un partit enquistat, poc democràtic i amb una metodologia antiquada i
poc efectiva. Es aleshores quan el naixement d’un nou partit ens dona la possibilitat de tenir una veu real a
les institucions, una veu moderna, capacitada i representativa de les nostres necessitats reals, amb

metodologies plurals i democràtiques, i el mes important, un únic objectiu comú: FONTPINEDA.
Som un partit que treballa única i exclusivament pels interessos de Fontpineda deixant a banda altres
consideracions polítiques que ens enfrontin en decisions que no representarien al conjunt del nostre
àmbit. L’ únic objectiu de SOM FONTPINEDA és Fontpineda.
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Pot ser que amb dos partits, Fontpineda és vegi perjudicada?
Hi ha la possibilitat de fraccionar el vot, però creiem que el nostre projecte es el que necessita Fontpineda.
La competència es bona i el canvi a millor es positiu. Hi ha molts veïns que no exerceixen el seu dret a vot,
veïns que no se senten motivats, que no es veuen representats per cap partit. Som Fontpineda vol ser de
tots i per tots, volem aconseguir que la qualitat de vida millori per a tot el barri, volem que votar sigui una
festa per a tothom i desitgin fer ús del seu dret a vot.
Fontpineda te molta força i seguirà tenint-la. Actualment tenim molta representativitat i poca força, i per
tant no assolim els objectius que la urbanització necessita. SOM FONTPINEDA neix amb la intenció de
ser el representant dels veïns i veïnes de Fontpineda, exercint una tasca útil, funcional, efectiva, amb
projectes a curt, mig i llarg termini, un partit del segle XXI, demòcrata, sincer, de qualitat i, el mes
important, que representi a la Fontpineda real.
Cal que mirem a FUTUR, i Fontpineda ho necessita amb urgència. Hem arribat al punt en què es fan
moltes actuacions sense cap planiﬁcació general, sense una metodologia pensada a futur, sense un
projecte global per Fontpineda que marqui les pautes de com volem que sigui el nostre barri. La Comissió
Municipal de Gestió de Fontpineda (CMGF) ha actuat i segueix actuant sense cap planiﬁcació, sense un
projecte integral, sense manual d’estils, i el mes preocupant, sense consultar als veïns. Cal una
regeneració completa de la gestió i l’equip que governa la CMGF.

Perquè es tant important votar SOM FONTPINEDA?
Ens hi juguem el Futur. Molts de nosaltres hem viscut tota la vida a Fontpineda i hem vist tot el seu progrés.
Hem passat moments de tot tipus i es trist veure que actualment estem en un dels pitjors moments de la
seva història: degradació de serveis, manca de qualitat de carrers i voreres, perills en seguretat ciutadana, vial
i personal, okupacions. Es en el moment de votar quan decidim què volem els propers 4 anys. La importància
d’aquestes eleccions és cabdal, i el resultat imprescindible per assolir objectius. SOM FONTPINEDA us
ofereix la possibilitat de votar un projecte integral de Fontpineda que ens col·loqui de nou al capdavant en el
rànquing de zones on la qualitat de vida sigui excepcional. Disposem de l’entorn, aproﬁtem-lo.
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Programa electoral SOM FONTPINEDA
2019 - 2023 - Futur

SOM FONTPINEDA és conscient de que, possiblement, alguns punts d’aquest
programa seran difícils d’aconseguir en la propera legislatura, per manca de
pressupost. L’Ajuntament de Pallejà te molts deutes pendents i d’altres que
apareixeran. Però presentem el nostre programa electoral com un projecte
estratègic a curt, mig i llarg termini per Fontpineda. Si ens feu conﬁança, entre
tots ho aconseguirem.

Projecte integral per Fontpineda
Des de la seva creació l’any 1966, Fontpineda ha viscut èpoques de tot tipus,
des de carrers sense asfaltar ﬁns a la creació del clavegueram i l’asfaltat general
de tot el barri. Actualment tornem a ser en una època en què la decadència
impedeix el desenvolupament de Fontpineda, i s’està accelerant la degradació.
Des de SOM FONTPINEDA volem canviar radicalment aquesta tendència, i
es per això que hem dividit les tasques en 6 grans blocs (cadascun amb el
seu grup de treball): Seguretat, Obra pública, Medi ambient, Serveis al
ciutadà, Participació Ciutadana i Gestió Econòmica. Detectar els
problemes mes greus de cada grup de treball, ens permetrà capgirar
aquesta tendència negativa. Cal treballar coordinats amb un objectiu comú
i un projecte compartit, modern, amb visió de futur, de qualitat i que
cohesioni tots els actors de Fontpineda.

SEGURETAT
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Seguretat ciutadana
• Càmeres de vigilància: Millora del servei de les càmeres de seguretat. Ampliació
del la vigilància i manteniment constant amb controls de qualitat. Creació d’un
protocol d’actuació en casos de robatoris, okupacions i vandalisme.
• Etiquetes d’identiﬁcació de vehicles: SOM FONTPINEDA ha creat un adhesiu per
identiﬁcar als vehicles residents del barri, que ajudarà a la Policia i Mossos a
reconèixer possibles lladres amb rapidesa i efectivitat. La creació de l’adhesiu és
quelcom que els propis agents ens han aconsellat per la seva efectivitat.
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• Llums amb sensors a zones boscoses al voltant dels habitatges: Un dels punts
mes febles en casos de robatoris son les parts posteriors de les cases que donen a
zones boscoses. Cal doncs posar atenció a aquests punts: proposem un sistema
lumínic amb sensors de moviment dissuasius.
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• Més presencia de guàrdia local a Fontpineda. Sereno – policia de barri a la
caseta de fusta: Per percentatge de població resident a Fontpineda (1880
habitants aprox.) ens correspon una major presència policial i/o de seguretat. La
Caseta de Fusta seria el punt on s’hi concentraria la gestió i l’atenció als veïns per
casos d’emergència.
• Xarxa veïnal de seguretat coordinada per la CMGF amb pressupost municipal: Cal tenir protocols
d’actuació per part de les institucions i pels veïns. Punt d’emergències obert tot el dia per donar cobertura
i suport a tots aquells que necessitin atenció (Atenció Ciutadana). Cal tenir un pressupost de SEGURETAT
anual per millores del servei.
• Robatoris: SOM FONTPINEDA vol minimitzar la inseguretat al barri i dur al
mínim les incidències. Volem un barri segur i tranquil.
• Intents d’ocupació: Eradicar les okupacions que tinguin un component
il·legal o incívic que degraden el barri i augmenten la inseguretat, amb el
conseqüent risc d’accidents greus amb els serveis. Coordinació amb els
Serveis Socials de les okupacions amb infants.
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• Tancament permanent de la COVA: La Cova era un problema molt important per Fontpineda amb
greus problemes de seguretat. Gràcies a les pressions dels veïns de Fontpineda, ﬁnalment es va poder
tancar. SOM FONTPINEDA vetllarà perque la COVA romangui tancada i no és torni a obrir amb activitats
il·lícites. Buscarem sortides socioculturals a l’espai per evitar futurs usos no desitjats.

Seguretat vial i mobilitat

Compromisos de

Som Fontpineda

Seguretat ciutadana
• Càmeres de vigilància.
• Etiquetes d’identiﬁcació de
vehicles.
• Més presència de guàrdia local
a Fontpineda.
• Eradicar okupacions.
• Tancament permanent de la
COVA o donar-li un ús comú.

Seguretat Vial i Mobilitat
• Accions dissuasives de
velocitat i reforma integral de
la senyalització.
• Voreres integrades al carrer i
adaptades a cadires de rodes i
cotxets infantils.

• Accions dissuasives de velocitat (passos elevats, bandes, etc): Cal disminuir la
velocitat a tot el barri, sobretot en aquells punts on mes s’incompleixen les
limitacions. Proposem diferents accions: canvis de rasant, passos elevats, zones
estretes de pas, carrers d’un sol nivell semi peatonals, radars i senyalització lumínica.
• Aparcaments: Junt amb els veïns afectats, caldrà avançar-nos a buscar les
millors solucions a les incidències d’aparcament que es puguin esdevenir a conseqüència de les millores
pel soterrament dels serveis. Alhora cal buscar solucions als dos punts mes conﬂictius, Zona Centre Cívic
i Sullivan, i Zona Escola l’Oreig.
• Senyalització: Cal una reforma integral de la senyalització a tot el barri, tant informativa com de trànsit.
Actualment no compleix la normativa i cal modernitzar-la.
• Planiﬁcació voreres
integrades: Es necessari que
Fontpineda miri al FUTUR i
tingui com a objectiu un barri
del segle XXI. Volem un barri
modern, pensat per la gent,
donant prioritat al vianant en
pro del vehicle. El nostre
projecte inclou voreres
integrades que generen espais
mes amables i augmenten la
seguretat.
• Voreres adaptades a cadires de rodes i cotxets infantils: L’adaptació de l’espai a TOTES les persones
es la nostra prioritat. Cal eliminar les barreres arquitectòniques i fer un barri més respectuós amb la seva
gent i les famílies.

OBRA PÚBLICA
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Soterrament de serveis en un Pla Integral per Fontpineda
• Soterrament dels serveis: Projecte integral de Fontpineda, dividida per fases amb un temps d’execució
a diferents terminis. Recerca de tot tipus de fons econòmics: ajudes, subvencions i/o col·laboracions de
les empreses implicades. Sense cap tipus de contribució especial als veïns.

Compromisos de

Som Fontpineda

• Soterrament dels serveis.
• Sense cap tipus de
contribució especial als veïns.
• Projecte global d’urbanisme
sostenible.
• Consensuar els projectes amb
tots els veïns ABANS que
s’executin.
• Arranjament de les vies
públiques.
• Actuació global asfaltat,
voreres i pluvials.

• Projecte global
d’urbanisme sostenible: Cal
un projecte global que marqui
les pautes de com cal anar
executant les diferents fases.
Aquest ha de ser sostenible i
de qualitat, que pensi en la
gent del nostre barri i s’avanci
a les futures necessitats.
• Realitzar sessions
informatives a tots els veïns
per informar dels projectes a abordar, consensuar els projectes amb tots els veïns ABANS que
s’executin: Volem que els veïns participin dels projectes. La presa de decisions mai es farà sense el vist i
plau dels veïns afectats. SOM FONTPINEDA te molt clar que el barri es de TOTS.

Arranjament de les vies públiques
• Asfaltat:
• Ens cal una qualitat d’asfaltat que sigui prou
resistent per evitar la seva ràpida degradació.
• Estudi actual de la situació i arranjaments de
les zones mes malmeses durant el primer
bloc de legislatura,
• Actuacions a curt, mig i llarg termini, amb obres ben executades i sobre la base d’un projecte general.
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• Voreres:
• Execució de les voreres no fetes que pertanyen a l’Ajuntament.
• Reparació d’aquelles ja fetes que estiguin malmeses.
• És duran a terme tots els passos perquè aquelles que pertanyen a propietaris i que no estiguin
executades, compleixin amb l’obligació de fer-les.
• Pluvials: Estudi complet de la canalització de les aigües pluvials del barri. Projecte que resolgui zones
inundables, i arranjaments de tots els baixants d’aigua.

Parcs i jardins
• Planiﬁcació dels parcs i jardins: Durant els darrers anys s’han anat
creant una sèrie de parcs a Fontpineda sense una planiﬁcació feta per
especialistes en espais d’ús públic. Aquests espais han de tenir una
funció recreativa, ambiental, estètica, didàctica i educativa, per a
diferents col·lectius que en aquest moments, no tenen.
• Projectes elaborats per paisatgistes i integrats a l’entorn: Els parcs s’han de dissenyar amb la idea
d’integrar-los el màxim possible a l’entorn de Fontpineda, amb la utilització de materials naturals, amb
plantes autòctones, multifuncionals, i intentar que cada parc sigui un petit ecosistema, i sigui atractiu i
accessible a tot el conjunt de veïns (infants, joves, mitjana edat i gent gran).

Compromisos de

Som Fontpineda

• Planiﬁcació dels parcs i jardins
actuals.
• Projectes elaborats per
paisatgistes i integrats a
l’entorn.
• Diversiﬁcació d’espais per a
diferents usos i temàtiques.

• Diversiﬁcació d’espais: S’han de fer projectes en la creació de nous parcs i
remodelació dels parcs actuals (alguns força deteriorats), que permetin tenir
zones diferenciades on puguem trobar-nos tots els veïns (el que també millorarà
el coneixement entre nosaltres i la convivència veïnal):
• Per infants: zona de jocs (sorrals, gronxadors, ...)
• Per adults: aparells gimnàstica, jocs exteriors (escacs, ...)
• Habilitació d’espais per a gossos: pipi-cans, pistes d’entrenament
• Utilització dels parcs per a tots els veïns: Alguns espais públics només poden
ser utilitzats quan hi ha alguna activitat (com el Parc del Centre Cívic), que fa anys era un parc obert i ara
només es pot utilitzar quan hi ha alguna activitat al Centre o per alguna de les associacions vinculades a
l’actual partit que controla de CMGF, mentre que per la resta de veïns està sempre tancat. Proposem obrir
el parc del Centre Cívic per a tothom i recuperar l’espai “mort” que hi ha entre el Centre Cívic i l’escola Anne
Sullivan (on hi havia l’antiga piscina, fa molts anys), ara totalment en desús.

MEDI AMBIENT

10

Recollida residus
• Recollida selectiva porta a porta per a TOTS els residus. La recollida selectiva és la manera de minimitzar
els residus que generem. La normativa europea obliga a fer la recollida porta a porta abans de 2022.
• Saques destinades a la recollida d’esporga porta a porta: SOM FONTPINEDA està d’acord amb la
proposta actual de l’Ajuntament, però no amb la forma. Cal ampliar el servei tenint en compte que en
diferents èpoques de l’any les restes d’esporga no son les mateixes.
• Recollida de plàstics, vidre, cartrons i desaparició contenidors: El porta a porta ha d’arribar a tots els
residus que es generen a les llars.
• Planta de compostatge a Fontpineda: Volem fer un cicle tancat dels nostres propis residus d’esporga i
orgànica planiﬁcant amb les institucions ﬁns a quin punt ens permeten ser autosostenibles.
• Retorn del compost als veïns segons el volum aportat.
• Fomentar i boniﬁcar el compost domèstic.

Tractament Plagues
• Mosquits tigre i comú · Processionària del pi · Altres: Vivim envoltats de bosc, es un privilegi que
genera, a vegades, algunes incomoditats. Coordinats amb els responsables de Medi Ambient, i
aconsellats per experts, volem fer totes aquelles actuacions que siguin necessàries per:
• Control de plagues per medis naturals (no contaminants).
• Control i cura de les parcel·les “abandonades”.
• Control de piscines sense manteniment i aigües estancades.

Entorn natural
• Control i qualitat de l’entorn natural: Hem d’aconseguir repoblar (amb els programes i ajuts de la
Diputació) la natura que ens envolta, equilibrant de nou l’ecosistema i fent-lo més sostenible.
• Re-introducció de ﬂora i fauna d’espècies autòctones com esquirols, guineus, falciots, òlibes, eriçons,
llebres, ginesta, margalló, alzines, boix, lligabosc, marfull, etc.

• Seguiment i control de la població de senglars: Poblacions controlades perquè no es converteixin
en una amenaça.
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• Neteja del bosc amb obertura, senyalització i manteniment de camins i senders.
• Franges protecció incendis: La neteja del bosc és fonamental, tant per ajudar-lo a créixer en les millors
condicions possibles com per a protegir les zones urbanitzades. Les actuacions han d’anar destinades a
aclarir l’arbrat i el matoll (sota bosc).

Compromisos de

Som Fontpineda

• Recollida selectiva porta a
porta per a TOTS els residus.
• Compost domèstic. Volem
sinergies entre Ajuntaments.
• Control de plagues per medis
naturals: Re-introducció de
ﬂora i fauna autòctones.
• Neteja del bosc, senyalització i
manteniment de camins.
• Franges protecció i Pla
d’evacuació en cas d’incendi.
• Treballarem per coneixer i
saber l’estat de la qualitat de
l’aire i les mesures de control.
• Ampliar incentius instal·lacions d’energies renovables i
potenciar-les des de la CMGF.
• Centre Cívic més ecològic i
sostenible: Renovables.

• Pla d’evacuació en cas d’incendi: Fer arribar als veïns informació amb
protocol a seguir en cas d’incendi o alguna catàstrofe natural.

Contaminació lumínica i del aire
• Treballarem diariament per coneixer i saber l’estat de la qualitat de l’aire i les mesures de control a aplicar
en cas de superar llindas que afectin la salud.
• Enllumenat públic: Que tot l’enllumenat públic que és vagi substituint provingui d’energies netes i que, a més,
la llum emesa sigui el més respectuosa possible envers la contaminació lumínica del cel.
• Ciments Molins: Ciments Molins s’ha convertit en una incineradora de residus tòxics. Necessitem informació
veraç de cóm afecta a la nostra salut aquesta activitat i agrupar-nos amb les plataformes d’altres poblacions
afectades (Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts,...) per fer força i actuar amb conseqüència i contundència.
• Potenciar l’ús del vehicle ecològic i les cases autosuﬁcients i respectuoses: Potenciarem l’autoconsum,
l’auto reciclatge, i l’energia sostenible, etc.
• Ampliar els incentius per instal·lacions d’energies renovables. Reduccions del 50% a l’IBI durant més
temps que els tres anys actuals, passant-ho de 5 a 8 anys.
• Potenciar les Energies renovables i Medi ambient des de la CMGF: El Centre Cívic, amb la Comissió
Municipal de Gestió de Fontpineda al capdavant, ha d’impulsar iniciatives per millorar l’eﬁciència a les llars de
Fontpineda. Volem aconsellar, orientar, informar i ajudar a tothom qui desitgi fer millores energètiques i
d’eﬁciència. Cursos, informació d’ajudes municipals i d’altres que hi hagi en vigor, etc.
• Centre Cívic: El Centre Cívic del segle XXI ha de ser ecològic, respectuós amb el Medi Ambient i sostenible.
Actualment l’ediﬁci necessita una actualització urgent. Cal resoldre el problema de les inundacions en grans
períodes de pluja, cal millorar la seva eﬁciència energètica, adaptanr els tancaments a doble vidre, instal·lar un
sistema d’energia renovable, dividir en seccions la climatització, aplicant tecnologia domòtica, etc.

SERVEIS PÚBLICS
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Transport públic
Pallejà dins de la zona 1 de transport i Fontpibus:
• Des de gener de 2019, Pallejà està integrat dins la zona tarifària
1 de l’àrea metropolitana del transport. Aquesta integració no
serà gratuïta, sinó que el seu cost es repercutirà en l’IBI.

Compromisos de

Som Fontpineda

• Inclusió del Fontpibus a la zona
de tarifació única de l'ATM.
• Aplicar boniﬁcacions en l'IBI o
altres ajuts.
• Incrementar el nombre de
places disponibles.
• Augmentar la freqüència de
pas, sobretot en hores punta.
• Marquesines i bancs a les
parades del Bus, allà on sigui
es possible.

• Repercussió a l’IBI: Segons la normativa vigent el cost d’aquesta integració s’ha de realitzar a través de
l’IBI, s’estima que aquest augment serà d’uns 70 € any per cada 100. 000 € de valor cadastral, sense tenir
en consideració el nombre d’habitants de cada unitat familiar . Com és habitual, aquest repartiment
penalitza clarament a tots els veïns de Fontpineda.
• Actualment, un veí de Fontpineda, per arribar al centre de Barcelona no només pagarà entre una
mitjana de 4 vegades més que un veí del nucli urbà per la seva repercussió en l’IBI, sinó que a més
haurà d’abonar 1 € extra per cada trajecte corresponent al Fontpibus la qual cosa suposa al voltant
de 450 € anuals / persona addicionals a l’increment de l’IBI.
• Integració tarifària del Fontpibus dins de la zona
1: No és comprèn perquè el Fontpibus, convertit
avui en un Bus urbà que dóna servei no només a
Fontpineda, sinó a tota la població, no ha estat
inclòs en el sistema de tarifació única, igual que
succeeix amb el bus urbà d’altres poblacions veïnes.
(Corbera, Molins de Rei etc.).

LÍNIES DE BUS URBÀ AMB LA NOVA TARIFA METROPOLITANA*
Barberà del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola
Corbera de Llobregat
Molins de Rei
El Papiol
Sant Cugat del Vallès
Sant Vicenç dels Horts
Servei intern de l'UAB
Valldoreix

Marﬁna
Autos Castellbisbal
Marﬁna
Autocorb
Soler i Sauret
Autos Castellbisbal
Marﬁna
Soler i Sauret
Autocars Font
Soler i Sauret

• La freqüència de pas és un altre dels
obstacles que és troben els veïns de Fontpineda a l’hora d’utilitzar el transport públic en els
nostres desplaçaments diaris. D’una banda en les hores punta el servei resulta clarament
insuﬁcient pel que fa a nombre de places disponibles, de l’altra, en horaris vall es realitzen
trajectes sense passatgers.
• Marquesines y bancs: SOM FONTPINEDA revisarà totes les parades per tal de col·locar Marquesines i/o bancs en totes aquelles que sigui possible fer-ho (L’Oreig, Anne Sullivan, Espiral, etc).
* https://doc.atm.cat/ca/Llistat%20serveis%20afectats%20per%20la%20nova%20tarifa%20metropolitana.pdf

Centre Cívic:
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• Serveis mèdics de la Seguretat Social a Fontpineda: Volem aconseguir que el servei de Seguretat
Social tingui unes hores assignades al Centre Mèdic de Fontpineda. Som 1880 ciutadans empadronats a
Fontpineda i hi tenim tot el dret.
• Metge de capçalera 1 o 2 cops per setmana als matins.
• Infermeria: serveis d’analítiques, cures, primers auxilis.
• Ampliació de la cobertura de mútues privades tant en especialitats com en empreses associades.
• Atenció a la gent gran - centre de dia: Habilitar un "Casal d'avis" o centre de dia amb espai per a tots els
ciutadans d'edat avançada ja sigui per que necessitin ajuda, com per proporcionar un lloc on relacionar-se
i realitzar activitats d'oci, tot això amb independència de la pertinença a associacions existents.
• Atenció a la joventut – casal de joves (Esplai): Donarem cobertura a les necessitats de la joventut del
barri. Fontpineda necessita cohesionar al jovent amb activitats de tot tipus, socioculturals, esportives,
mediambientals, tecnològiques, educatives, etc.
• Actes culturals i lúdics: Omplirem de contingut ludicocultural el Centre Cívic. Volem impulsar una petita
biblioteca física i digital on s’hi pugui estudiar, compartir informació, ajudar-se entre estudiants o ﬁns i tot
impartir classes magistrals gratuïtes pels joves de Fontpineda.

Compromisos de

Som Fontpineda

• Obrim portes del Centre Cívic
i impulsar les seves activitats.
• Serveis Mèdics públics i
privats: ampliació de serveis.
• Atenció al ciutadà: Activitats
culturals i educatives.
• Impulsar Fontpineda al Futur.

• Reorganització dels usos del Centre Cívic: Volem que el Centre Cívic sigui mes proper, plural, multidisciplinari i multifuncional. Cal compartir espais i adaptar-los a les necessitats, optimitzant usos i despeses.
• Descentralització dels serveis del nucli urbà: Tots els actes que s’esdevenen al municipi, i que els
paguem entre tots i totes, tenen lloc al casc urbà de Pallejà. SOM FONTPINEDA vol compartir i distribuir
millor els serveis i actes entre nucli urbà, Magina i Fontpineda. Cal mes proximitat entre veïns del municipi i
que hi participem tots .

Comunicacions mòbils i Internet
• Comunicacions mòbils: Fontpineda te mancança en molts
zones de cobertura de telefonia mòbil.
SOM FONTPINEDA negociarà amb els diferents operadors
l’ampliació de cobertura de tots els serveis de telefonia mòbil i Internet, estant alhora molt atents a les
noves aplicacions tecnològiques com el 5G per donar el servei al nostre barri el mes aviat possible.

PARTICIPACIÓ i COMUNICACIÓ
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• Per SOM FONTPINEDA la participació, en sentit ampli, ha estat una de les prioritats del nostre grup
des de el seu naixement, acompanyada de la informació oberta i transparent al veïnat de les
propostes, actuacions i decisions.
• Participació es molt més que festes, que activitats periòdiques aïllades dirigides a col·lectius, no
sempre prou amplies, i de les que cal comunicació a tothom.

La comunicació
és cooperació

• Participació es poder ser part de les
decisions del nostre barri, que se’ns
escolti, que se’ns demani opinió, que es
deﬁneixi escoltant a tots el veïns que
vulguin participar.
Per això els nostres compromisos son:

Compromisos de

Som Fontpineda

• Posar la participació com a la
forma de fer prioritària
• Dinamitzar la vida social en el
màxim d’àmbits possibles
(cultura, esport, joventut, ...)
• Recolzar l’associacionisme i
les activitats amb el màxim de
representativitat i
transversalitat
• Assegurar la comunicació de
tot tipus d’activitats i
iniciatives, per tal de que
arribin al màxim de veïns.

• Fer als veïns partíceps de les decisions i
actuacions del nostre àmbit (amb una clara
prioritat per Fontpineda), com per exemple
Medi Ambient o Gestió Econòmica.
• Reforçar i dinamitzar les activitats
socials del nostre barri directament i a
través de agrupacions, per tal de
disposar de associacions el màxim de representatives en els diferents àmbits de activitat (esport,
cultura, joventut, tercera edat, educació, medi ambient, ...), mantenint a la vegada independència
respecte a forces polítiques concretes per tal de ser el màxim de representatives.
• Desvincular les associacions de les organitzacions polítiques, per garantir la independència de les mateixes.
• Aportar suport econòmic, en la mesura de les possibilitats i prioritats acordades, de tal manera que
s’ajudi a dinamitzar la vida social, assegurant en aquest sentit el respecte als principis de transparència i
control formal que tot ajut públic requereix.
• Vetllar perquè les agrupacions puguin tenir en la pròpia infraestructura de la CMGF el màxim de
recolzament, tant logístic, com de infraestructura, com de comunicació, a la vegada que impulsar que
cada cop tinguin el màxim de impacte en continguts i representativitat any darrera any.

GESTIÓ ECONÒMICA i la seva Viabilitat
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Pressupost Comisió Municipal de Gestió de Fontpineda (CMGF):
Actualment la comissió disposa de un pressupost mig de al voltant de 980.000 € any, d’aquest
pressupost un 50-60% es recurrent en manteniments i reparacions via publica. De la resta:
• Entre el 20-25% és manteniment forestal, el qual volem replantejar-ne els criteris de contractació
per a fer-ho mes eﬁcient en tots els sentits (brigada municipal, reforç puntual amb aturats, contractes a
llarg termini, Diputació, etc.).
• Encara ens queda disponible entre un 20% i 30%. Per aquesta part SOM FONTPINEDA vol donar la
veu als veïns mitjançant pressupostos participats, decidint entre tots les prioritats i actuacions.

Compromisos de

Som Fontpineda

• Pressupost de la CMGF
orientat a les necessitats del
ciutadans, prioritzat i fet amb
criteris participatius.
• Col·laboració supramunicipal
amb els nostres veïns amb
necessitats, problemàtiques i
mitjans comuns.
• Recerca de subvencions
públiques i col·laboracions
amb companyies de serveis
implicades per executar el
Projecte Integral de
Fontpineda: Soterrament de
serveis i arranjament de
carrers de tot el barri.

• Cal revisar els criteris d'adjudicació a professionals, sent escrupolosos amb els màxims discrecionals
que marquen les lleis en els contractes de l'administració. En aquests casos (contractació discrecional)
volem fomentar la presentació d'ofertes del major nombre de professionals i en cas d'igualtat de
condicions afavorir als proveïdors locals.

Pressupost global del municipi
• Tenim l’oportunitat de optimitzar-lo, hi ha partides que no es consumeixen i d’altres que, si
s’agrupessin, podrien permetre millores i ser mes efectius.
• Sabem que això requerirà una capacitat de negociació en el si de l’equip de Govern mes forta que
ﬁns ara, donat que els darrers 4 anys majoritàriament han estat pressupostos prorrogats, el que mostra
la incapacitat de trobar acords.
• Revisió d’Ordenaces Municipals per adequar-les a les necessitats actuals del municipi.

Subvencions Àrea Metropolitana, Diputació, altres:
La darrera legislatura s’han rebut subvencions per diferents vies de no menys de 400.000 € anuals per tot el
municipi, i s’han repercutit quantitats variables a Fontpineda en funció dels acords de Govern i tipus de projectes.
Aquest ha estat un dels mitjans principals per a les obres de reparació de carrers dels darrers 4 anys al
nostre barri, fruit dels acords dels equips de Govern respecte a la manera de aplicar aquests ajuts,
incorporant una elevada discrecionalitat.

N’hi ha d’altres subvencions però que es van sol·licitant a mesura que els organismes van obrint les
seves propostes, en aquestes Fontpineda ha tingut pràcticament nul·la presencia.
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• S’haurà d’estar molt alertes i pactar molt bé amb les altres forces polítiques i per això cal tenir un
representació amb capacitat d’inﬂuència i voluntat negociadora.
• La nostra prioritat, ha d’estar mantenir i incrementar aquesta via de subvencions i ajuts, i a la vegada fer una
cerca competitiva en altres organismes, com Generalitat, Govern Central, Unió Europea, de tal manera que
pugem desenvolupar projectes dins un marc general d’estratègia de evolució del nostre barri dins el municipi.
• De cap manera, NO podem acceptar que la via siguin contribucions especials per assolir el nivell de
qualitat que ens mereixem, que no pot ser inferior a altres zones del poble i de municipis del voltant.

Col·laboració entre municipis:
A més, tenim previst enfortir contactes ja realitzats
amb altres municipis del nostre entorn, per:
• Assolir capacitat conjunta per fer projectes punters
i subvencionats.
• Compartir infraestructures reduint costos i incrementant la capacitat de servei.

Projectes de soterrament: Col·laboracions companyies implicades:
• El nostre model no es fonamenta en fer ni contribucions especials, ni soterraments com a element
únic o central de les obres a la via publica.
• Ans al contrari, volem que el soterrament, dins el pla estratègic de Fontpineda, formi part d’un
model de execució que vetlli per millorar carrers de manera ordenada, progressiva, amb un
projecte global en el que les companyies de subministrament i serveis i estiguin incloses i pugem
optimitzar el cost.
• Harmonitzant i marcant criteris paisajístics, medi-ambientals, i a la vegada d’inversió, per
exemple en qüestions com la homogeneïtzació dels tipus de fanals i il·luminació, pals de
entrada a habitatges del serveis, escomeses, rases, voreres, reixes clavegueram, etc.
• Soterrar no es només una qüestió de millora en serveis, ho es encara mes en reducció de
riscos, contaminació visual, estabilitat del servei i augment del valor del nostre patrimoni.

MUNICIPI DE PALLEJÀ
URBANISME, ESPORT, SALUT I MEDI-AMBIENT
• Fer del riu i el seu entorn un lloc per viure i passejar, adequant els accessos, recuperació i millora de
l’entorn. Volem que sigui un entorn segur i saludable.
• Millorar la qualitat de vida per la via de introduir pantalles acústiques “verdes” que, a la vegada,
apaivaguin els sorolls i fums de la A2.
• Fer més accessible el municipi amb increment d’aparcaments i facilitant l’accessibilitat a tothom.
• Paciﬁcació del trànsit amb increment de les zones peatonals.
• Impuls de l’esport popular amb proves esportives per a tots (curses, proves ciclistes i mountain-bike,
patinatge, torneigs de futbol entre barris)
• Seguiment de la contaminació a tot el municipi, vigilant episodis de increment de partícules en
especial derivades de puntes de Crema de Residus a Ciments Molins.
• Arrenjament de tots els camins peatonals a La Palma de Cervelló, Pallejà i La Magina.

COMUNITAT, CULTURA, ATENCIÓ I SERVEI A LES PERSONES
• Fomentar el sentiment de comunitat per la via de
processos de millora i consolidació de barris.
• Impulsar el progrés social, la cultura, la creativitat i el
talent. Establint una programació cultural que permeti un
major nivell d’activitat i a la vegada l'ús de la sala Palladius.
• Promoure el consum de proximitat.
• Incentivar la corresponsabilitat a través de la gestió
de l’espai públic.
• Focalitzar l'atenció en les persones en aspectes clau
com: atenció continuada a persones en situacions de
vulnerabilitat, increment de l'horari del CAP,
habitatge protegit.
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SEGURETAT, SERVEIS I INFRASTRUCTURES PÚBLIQUES
• Increment de la vigilància de la guàrdia urbana enfront d’actes vandàlics, okupacions, sorolls,
incivisme, robatoris, mitjançant patrullatge continuat per tot el municipi.
• Potenciar l'ús d’espais i ediﬁcis de gestió municipal, com la part superior del Mercat, per a activitats
d’interès social (casals, seu d’associacions, exposicions).
• Convertir el centre del poble en un espai singular per gaudir de l’activitat veïnal.

GESTIÓ PÚBLICA I TRANSPARÈNCIA
• Treballar per a la millora de la gestió a l’Ajuntament potenciant la descentralització i proximitat.
• Posar en marxa, de manera efectiva, la transparència i
compromisos d’un govern obert, facilitant informació
plural, complerta i oberta a tothom.
• Fer de la gestió pressupostària i el control de
l’endeutament una prioritat per a reduir-lo i permetre més
capacitat ﬁnancera per a actuacions generales.
• Confecció d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM) modern
i en línia amb les actuacions de altres municipis més innovadors.
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